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УДАРНИ ВЕСТИ
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 Насловна  Македонија  ЗНМ: Го осудуваме селективниот пристап на Владата за акредитација на медиуми

ЗНМ: Го осудуваме селективниот пристап на Владата за

акредитација на медиуми

  Тим 24   04.02.2023   218

„Здружението на новинарите на Македонија остро го осудува селективниот пристап на Владата за акредитирање на одредени

медиуми за следење на настанот на кој се одбележува 151-вата годишнина од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце

Делчев.

Дел од македонските медиуми добиле негативен одговор во врска со нивното барање за акредитација на овој настан, без

никакво дополнително објаснување, иако апликациите биле поднесени во бараниот рок. По денешните забрани за пристап до

локацијата каде што се одржува одбележувањето на овој значаен датум, ЗНМ денеска по вторпат реагира за ситуација во која

што новинарите се спречени да ја вршат работата професионално, што пак носи ризик од недоволна информираност на

јавноста.

Потсетуваме дека новинарите и медиумските работници имаат право да бидат присутни на настан од јавен интерес бидејќи тоа е

дел од нивната работа, исто како и сите други јавни функционери кои ќе бидат дел од манифестацијата.

ЗНМ влеравечер испрати и допис до Владата на РСМ во кој бара да се објасни и воедно да се промени одлуката за акредитирање

на конкретните медиуми, со цел истите да можат утре да го проследат настанот.“ - Здружение на новинарите на Македонија.
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Минимален број на патници на Граничниот премин
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Наставата ќе се одвива ...

Тим 24 06.03.2023



https://24.mk/details/minimalen-broj-na-patnici-na-granichniot-premin-delchevo-stanke-lisichkovo
https://24.mk/details/vladina-delegacija-polozhi-cvekje-na-grobot-na-goce-delchev
https://24.mk/makedonija
https://24.mk/details/ad.php?id=63c11d6f3b495c03d060ce39&l=https://www.facebook.com/VLT.Drzavna.Videolotarija
https://24.mk/details/ad.php?id=6404563c3b495c03d060d909&l=%20https://becutan.mk/category/becutan-sensitive
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-ne-se-bitni-nichii-lichni-ambicii-za-pretsedatel-pa-ni-moite
https://24.mk/makedonija
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-ne-se-bitni-nichii-lichni-ambicii-za-pretsedatel-pa-ni-moite
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-akciite-na-mvr-po-zatvorite-se-da-se-prekine-kriminalnata-vrska-me-u-zatvorskata-policija-i-shtitenicite
https://24.mk/makedonija
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-akciite-na-mvr-po-zatvorite-se-da-se-prekine-kriminalnata-vrska-me-u-zatvorskata-policija-i-shtitenicite
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-sluchajot-pendikov-nepotrebno-se-ispolitizira-od-bugarska-strana
https://24.mk/makedonija
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-sluchajot-pendikov-nepotrebno-se-ispolitizira-od-bugarska-strana
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-nastavata-kje-se-odviva-neprecheno-policijata-kje-ja-sledi-sostojbata-na-teren
https://24.mk/makedonija
https://24.mk/details/spasovski-za-studio-10-nastavata-kje-se-odviva-neprecheno-policijata-kje-ja-sledi-sostojbata-na-teren


06/03/2023, 11:51 Телевизија 24: ЗНМ: Го осудуваме селективниот пристап на Владата за акредитација на медиуми

https://24.mk/details/znm-go-osuduvame-selektivniot-pristap-na-vladata-za-akreditacija-na-mediumi 3/4

НАЈЧИТАНИ

Гаревски за „Студио 10“: Градбите во Македонија се ...

07.02.2023

Австрискиот амбасадор до Владата и пратениците: Го ...

27.02.2023

Димитриевски за БНТ1: Гоце Делчев е синонимот на ...

04.02.2023

На ГП Деве Баир приведени тројца бугарски државјани, ...
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Малолетници во Илинден запалиле цистерна, настрадало девојче

25.02.2023
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Нашата мисија е да обезбедиме точни, навремени и објективни информации за случувањата во земјата и светот.

При пласирањето на информацијата се водиме од највисоките етички и новинарски стандарди.

Истовремено, нудејќи им на гледачите различен спектар на аналитички гледишта за општествените збиднувања, низ

дебати и соочувања на ставовите.

 +(389)2 6090 524  info@24vesti.mk

    

Copyright © 2023 24.mk All Rights Reserved. Developed by Digimak.
Политика за приватност Маркетинг Контакт

https://telekabel.com.mk/
https://admin.24.mk/api/rss.xml
https://www.facebook.com/24vesti.mk/
https://twitter.com/24_Vesti
https://www.youtube.com/user/24VestiTV
https://www.instagram.com/explore/locations/236086102/24-vesti-tv/?hl=en
https://apps.apple.com/us/app/24-mk/id1621737639?itsct=apps_box_badge&itscg=30200
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digimak.vesti24&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://24mk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/tv24-privacy-policy-05.05.2022.pdf
https://24.mk/marketing
https://24.mk/about_us

